
 

 

 

 

 دورة تدريبية متخصصة

   المياهإدارة مخاطر الفساد في قطاع  

 ، الجمهورية التونسية الحمامات
 2022 جوان   2-4

 

 

 
 البرنامج مسودة 



 5 من  2الصفحة 

 

 لمحة مختصرة 
النجاح في مجاالت  من حقوق االنسان األساسية ويعد مؤشرا رئيسيا على    جودة وكلفة مقبولتين توفر المياه ب يعد

. أدى  بصورة عامة  النمو االقتصاديو مثل الزراعة والطاقة والصمود في مواجهة الكوارث والصحة البشرية والبيئة   تنموية
إلى زيادة الطلب على المياه في حين    بلدان،في كثير من ال  ،النمو االقتصادي والسكاني عالوة على التحول الحضري 

 .ر بل وتراجع بسبب تغير المناخيظل العرض دون تغي

تتجاوز مجرد إمدادات مياه  و  للمياه  المستدامة  المستدامة أن اإلدارة  التنمية  أهداف  السادس من  الهدف  يقر 
األوسع مثل جودة المياه وإدارة مياه  ( إلى معالجة سياق المياه  2-6و 1-6مأمونة وخدمات صرف صحي )المقصدان 

 .الصرف وندرة المياه وكفاءة االستخدام وإدارة موارد المياه وحماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 

وحمايته من مخاطر الفساد أولوية هامة ال سيما وأنه يعد مكّونا    مياه في هذا اإلطار، تصبح حوكمة قطاع ال
تصاد أي دولة وبالتالي يستدعي إيالء معالجة الفساد في هذا القطاع أولوية قصوى لتطويره وجذب  اقتنمية و حيويا في  

 .االستثمار اليه

تبعا لما سبق، أقام "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم  
لعامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة في الجمهورية التونسية،  المتحدة اإلنمائي"، بالتعاون مع اإلدارة ا 

وخاليا الحوكمة في هذا القطاع، ندوة متخصصة تحت عنوان "مخاطر    الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ومع وزارة  
. وقد مكنت عن هذه الندوة  2022مارس    10وسبل التصدي لها"، وذلك في مدينة تونس يوم    المياه الفساد في قطاع  

من اطالع المشاركين على منهجية "إدارة مخاطر الفساد القطاعية" والممارسات الجيدة والتجارب المستفادة من تطبيقها  
وسبل التوقي منها، إضافة الى القيام بتمارين تطبيقية في إطار    المياه واجراء حوار بشأن مخاطر الفساد في قطاع  

 مل مصغرة بغية ترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة من العروض المقدمة. مجموعات ع

وزارة الفالحة  بناء على مخرجات هذه الندوة، وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد، تقدمت  
هجية إدارة المخاطر في  قصد تطبيق منبطلب دعم فني  برنامج األمم المتحدة االنمائي  ل والموارد المائية والصيد البحري  

وزير السيد  من  قرار  كما صدر  البحري   القطاع،  والصيد  المائية  والموارد  الوزارة    الفالحة  إطارات  من  فريق  بتكوين 
 المنشآت العمومية تحت االشراف يكلف بإدارة هذا المسار. المؤسسات و و 

البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم    تبعا لذلك ينظم "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في
المتحدة اإلنمائي"، بالتعاون مع اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد دورة تدريبية متخصصة في "إدارة مخاطر  

. وتهدف الدورة الى توفير تدريب معمق، يشفع  2022جوان    4و  2" في مدينة الحمامات بين  المياه الفساد في قطاع  
المخاطربتقدي  إدارة  فريق  أعضاء  لفائدة  للمشاركين،  شهادات  الحكومة،م  رئاسة  بممثلين عن  مدعوما  تطبيق    ،  على 

المنهجية ذات الصلة بناء على خصوصيات القطاع كما سيتم عرضها من قبل المشاركين، وباالستفادة من التجارب  
إطار التعاون السابق بين تونس وبرنامج األمم    السابقة ذات الصلة في تطبيق المنهجية على أرض الواقع ال سيما في

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%B5%D8%AD%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&url=https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/sdg-6-water-and-sanitation-essential-sustainable-development/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%B5%D8%AD%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&url=https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/sdg-6-water-and-sanitation-essential-sustainable-development/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%B5%D8%AD%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&url=https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/sdg-6-water-and-sanitation-essential-sustainable-development/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%B5%D8%AD%D9%8A+%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&url=https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/sdg-6-water-and-sanitation-essential-sustainable-development/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=albankaldawli


 5 من  3الصفحة 

 

إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة و  بالمتحدة اإلنمائي في  التجارب الدولية، كما سيتم اجراء تمارين  باالستئناس 
 تطبيقية في الغرض والنقاش حول الخطوات القادمة في مسار عمل الفريق القطاعي. 

 جدول األعمال  

 2022 جوان  2الخميس، 
 

 التسجيل  09:30 – 09:00
  

 االفتتاحية الجلسة   10:45 – 09:30

 رئاسة الحكومة – كلمة اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد  • 
 السيد سليم بن جراد، مدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد، رئاسة الحكومة

 لفالحة والموارد المائية والصيد البحري اكلمة وزارة   •
لوزارة  السيد   المركزية  الخلية  السليتي، رئيس  والصيد  معز  المائية  والموارد  الفالحة 
 البحري 

 كلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •
السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين اإلقليميين لمكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 
  

 استراحة 11:15 – 10:45
  

 القطاعية  منهجية إدارة مخاطر الفساد : األولى الجلسة   13:00 – 11:15

 عرض المنهجية  • 
السيد أنور بن خليفة، خبير رئيس في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم  

   المتحدة اإلنمائي في الدول العربية
 تمرين تطبيقي  •
 مناقشة عامة  •
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 لغداءا 13:00
  

 2022 جوان 3الجمعة، 
 

 في تونس  المياهالجلسة الثانية: حوكمة قطاع   15:45 – 14:00

 واألطراف المتدخلة  وهياكله  المياه تنظيم قطاع   • 
 المياهممثل عن فريق العمل إلدارة مخاطر الفساد في قطاع 

 والجهود المبذولة لمعالجتها المياهفجوات الحوكمة في قطاع   •
 المياهممثل عن فريق العمل إلدارة مخاطر الفساد في قطاع 

 فيه  من الفساد والتجارب الدولية للحد قطاع المياه  نزاهةركائز   •
 المياهدولي في حوكمة قطاع   رخبي ، حمد الفرجاد. فرات  

  

 استراحة 16:00 – 15:45
  

 في قطاع الصحة  إدارة مخاطر الفساد   تونس في تطبيق منهجيةالجلسة الثالثة: تجربة   18:00 – 16:00

 عرض مسار التجربة ومخرجاتها • 
رئيس فريق عمل إدارة مخاطر الفساد  متفقد عام في وزارة الصحة و   د. محمد مفتاح، 

 2020-2017في قطاع الصحة في األعوام  
 مناقشة عامة  •

  

 2022 جوان 4السبت، 
 

 في قطاع المياه  القطاعية إدارة مخاطر الفسادتطبيقات عملية لمنهجية  :  الرابعة الجلسة   11:30 – 09:00

 وتفكيكه إلى "نقاط قرار"  "نطاق"إختيار  • 
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اإلقليميين لمكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  أركان السبالني، رئيس المستشارين    السيد 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 تقييم "األثر" و"اإلحتمالية" وإخراج خارطة المخاطر •
الفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم  أنور بن خليفة، خبير رئيس في مكافحة    السيد 

 المتحدة اإلنمائي في الدول العربية
 إعداد خطة التعامل مع مخاطر الفساد  •

رئيس فريق عمل إدارة مخاطر الفساد  . محمد مفتاح، متفقد عام في وزارة الصحة و د
  2020-2017في قطاع الصحة في األعوام  

  

 استراحة 12:00 – 11:30
  

 الجلسة الخامسة: مقومات النجاح والمخاطر المحتملة والخطوات المقبلة  13:30 – 12:00

 خالصات من تجارب مقارنة  • 
 القطاعية إدارة مخاطر الفساد فريق عمل   •

الصحة ورئيس فريق العمل القطاعي إلدارة  في حوكمة قطاع    خبير د. محمد مفتاح،  
  مخاطر الفساد في قطاع الصحة

  مخاطر الفساد في تطبيق منهجية إدارة    المياهنحو خطة عمل مشتركة لدعم قطاع   •
 القطاعية 

  

 الغداء 13:30

*** 

 


